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Bevezető  

1 

Az Élő, az eleven  proletár  mozgalmat  fenntartani, kibontakoztatni, letarolni vele 

jelent a múltat az elavultat…..   Túlvilágra bombázni  a posztmodern történelem 

ellenességét  (magát  a tőke galaxisát! Der Untermensch ! ) amely a kapitalista 

ideológia és gyakorlat  ellenforradalmának   hatékony  fegyvere. Hiszen csak a 

történelmi lények tudnak történelmi ismeretekre rákérdezni mivel csak számukra 

válhat a történelem tapasztalat tárgyává (Castoriadis). A feledés és felejtés  

pillanataiban tántorognak búskomor napjaink,  ez a kéjes lak a    tőke szajháinak 

birodalma ahol megvalósul  gyönyörű álmuk. Ez az álom nem ígér sohase mást, 

mint a birodalma által  szart lét-vegetációt. A munkaerő végrehajtó gép. A nimfák 

poszterképek. A történelem régészet.  Csont emlék. 

Az osztályharc Walt Disney animáció a halott mozi vásznán.  

A burzsoá rend azonban tart tőlünk …..(bár tudja a vereségünk   letargia tudatában  

,- kifosztottságunk poklában  folytatunk iszap birkózást) A  félelem diktálta 

magatartás a kizsákmányolók, a burzsujok, a  gazdagok legerősebb sáncává vált 

a felszámolásukkal fenyegető társadalmi forradalom ellen. Mindent megtesznek, 

hogy ellehetetlenítsék  a   forradalmat.  Kísérleteket végeznek rajtunk, akárcsak 

laboratóriumi patkányokon, mert kíváncsiak, hogy a lemondás és lealacsonyítás 

milyen mértékben késztet minket arra, hogy támogassuk rendszerüket és teljesítsük 

parancsaikat. A történelem válaszúthoz érkezett, íme a  kitörési pont esélye, íme  a 

halál ünnepélye a régi rend felett: a burzsujok unják jachtjaikat, repülőgépeiket,  

„trófea” fetesizmusukat, unják unalmukat. A test szomorúvá vált, s magányossá. A 

kifosztottaknak élet lehetőségük csak egy van.  Közösen kell kiszabadulniuk anyagi 

nehézségeikből, hisz  nincs más reményük, mint az  ingyenes élvezetek szabad 

levegő-talajára érkezni! És tudniuk kell, hogy csakis életakarásuk az,   ami az 

osztállyá szerveződést, a szolidaritást, az ünnepi találkozások és a radikális  elméleti  

magvak kibontakozását gyakorlattá szüli, és mindez a  a profittermelő társadalom 

megsemmisülését  hordja magában. Tudják,  mert tudniuk kell (történelmük  

emlékezetükbe ordítja), hogy az osztályszolidaritás újrafelfedezése felszámolja a 

ragadozó által állított ketreceket. 
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situation as well as the discussion and theoretical clarification between 

revolutionary minorities. We also give great importance to the translation of our 

texts which facilitates discussions with international groups. 

 

10. What are your plans for the future? 

As we have said, it seems to us very important to deepen as a group the clarification 

of revolutionary positions, to participate in and promote theoretically and 

practically the struggles that may arise in our places of intervention and to be part 

of the process of international organisation of the proletarian minorities that our 

class requires. 
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class and to make its struggle everywhere in the world our own. This means that for 

us the struggle of the proletariat in Kazakhstan or Sri Lanka is just as important as 

one that might take place in Spain. Internationalism is central and the importance 

of revolutionary minorities being connected is crucial. We can never lose the world 

perspective of revolution. On the other hand, we are seeing how the very 

contradictions of capitalism and the crisis, which is worsening day by day, are 

producing greater social polarisation that is intensifying by the minute. It is not 

through our individual will that we can have influence or an intelligent tactic that 

allows us to find the right way to mobilise the proletariat. This does not mean that 

we believe we cannot have real influence. In fact, our role will be very important in 

the movements that come as a consequence of the crisis of capital. But those 

movements arise spontaneously as a consequence of the contradictions of 

capitalism and not because of great men. Our role in those movements will be to act 

from within by defending revolutionary positions and orienting them towards them. 

8. What is the scope of your group’s activities, what is the focus? 

Our activity is both inward and outward looking. As far as organisation is 

concerned, we hold two types of meetings: some are topical meetings where each 

comrade can introduce a subject that interests or concerns them; and others, which 

we call programme meetings, in which we hold a discussion on the basis of a 

theoretical subject that a comrade has previously prepared. 

On the other hand, we hold public talks, mostly in Madrid, but also in Barcelona 

and Alicante where there are some comrades, to make our positions known and 

which give us the possibility to discuss and meet new comrades. As well as the 

publication of theoretical articles or pamphlets that we distribute at demonstrations. 

9. How do you think we can forward the international cooperation on a 

global scale? 

We believe that what we are doing now is a good way to deepen the relations 

between the minorities. Through the exchange of information and analysis of the  
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A Kiadvány nem takar mást (főleg nem misztifikációt, manipulációt,   eltérítést, 

halott üzenetek sorozatát a jövőnek szánva) mint egy spanyolországi  radikális 

áramlat bemutatását, illetve  a velük folytatott párbeszédünket, amelyet 

remélhetőleg folytani  fogunk velük  a jövőben is  a maga kritikus –tisztázandó  

folyamatában. 

2 

Amikor  a Barbária  kommunista   líraisággal  átitatva  manifesztálja: „Honnan 

jöttünk? Kik vagyunk? Hová megyünk?” Gauguin -féle  lényeglátó 

önmeghatározásukban, hogy  „ A történelem során minden alkalommal, amikor a 

kizsákmányolt osztályok felemelkedtek, ugyanazt a barbárságot, ugyanazt az 

emberi közösséget vitték magukkal a kizsákmányolás ellen. Barbária egy olyan 

hely, amely az emlékezetben lakozik.”  Valójában esszenciájában a történelem 

látható és láthatatlan fonalán  a kommunista   harc elnémíthatalan, elpusztíthatalan   

elevenségéről, jelenlétéről  beszélnek, ami  parallel azzal, amit J. Camette így ír le 

„A forradalom nem lényünk egyik vagy másik részéből jelenik meg – a testből, a 

térből vagy az időből. A mi forradalmunk mint a közösség újra-létrehozásának terve 

szükséges volt attól a pillanattól kezdve, amikor az ősi közösségeket szétzúzták. „  

Kiemelnénk a Barbária ki nem békülés a valósággal forradalmi magatartásának 

oly fontos radikalizmusát. Az élet sóját! Ez ma, tegnap, holnap - alapvetés! A nem 

elvi, hanem taktikai alapú működés machiavellizmus, önfeladás,szerepjáték, 

behódolás, engedmény, gesztus, visszaélés a forradalmi dialektikával! („ A szerep, 

mint az elidegenedett tevékenység formája, vámpírszerűen táplálja a való életet; a 

cél ezzel szemben nem kerülő úton a kommunizmus, mint a szabad kreativitás 

totális világának forradalmi megvalósítása.) Semmi más nem visz közelebb a 

kommunizmushoz, kizárólagosan a szilárd kommunista program praxisához való 

ragaszkodás. Nincs mit jobbá tenni, humanizálni a tőke hullaházában. Ezzel 

meghosszabítanánk  egy olyan rendszer agóniáját, amely napi szinten öl pusztít 

gyilkos fetesizál, domesztifikál bennünket,osztályunkat. Nem másért, épp ezért a 

tőkés társadalom radikális megértése központi szerepet játszik  a ki nem békülés a 

valósággal kommunista militanciájában. 
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Alapjáratban azzal, amit a Barbária itt elmond a kompromisszum és  

oppurtunizmussal szemben,  azzal egyetértünk,..  

 

Kivételt képez azonban (és ez nem mellékzörej, hanem képromboló aktus) a 

bolsevizmushoz való viszonyuk, amire a következö pontban kitérünk. 
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Míg  a fentebb említett,  általunk remélt  folytatás  be nem  következik, addig is 

mindenképpen  szólnunk kell  egy –s más   „ negatív árnyról, felütésről”. Mindez   

leginkább a Barbária csoport identitását érinti, vagyis baloldali kommunizmusukat, 

amely fából vaskarika, minthogy  a kommunizmusnak nincs baloldala (nem is lehet, 

mert a KOMMUNISTA MOZGALOM nem baloldali,  akkor sem, ha  eme   nagyon  

félrevezető  fogalom használatos és  nagyon károsan   elterjedt kommunista 

körökben is. ) Annál inkább létezik    a bolsevizmusnak baloldala  (Bordiga 

bordigizmus, ,Damen, Munis etc. etc...)   akik  a  bolsevik pártot kritikusan ugyan 

de megtartják a proletár forradalom szervező centrumának, és elvetik az  ebből való  

szerves kifejlődését a   sztálinizmusnak. A bolsevizmus alapjai és sztálinizmusa 

közé éles válasz vonalat pingálnak, leginkább a   sztálinizmusnak tulajdonítva  az 

ellenforradalmat, ennek értelmében pedig   az  „eredeti  bolsevizmus” megmarad 

kritikusan  kezelendő identitásnak - de megtartva és  nem meghaladva, elvetve 

annak alapilléreit. 

 Miközben az abból keletkező sztálinizmust  meg kiátkozzák- elátkozzák. 

Másfelől  baloldali bolsevizmus magát a   kommunista  mozgalmat (a maga 

ellenmodásain  átlendülve) erőteljesen megtermékenyítette  radikálisan előremutató   

értelemben . Ezért semmiképen  sem lehet, szabad őket kihajitani a „kommunista 

fedélzetről”. Ezért írtuk hajdanán Bordigára  értve  magára,  de a mozgalom 

tényleges radikálisaira  is alkalmazva az alábbiakat.: 

Noha Bordiga leninizmusát és a következetesen antibolsevik kommunista 

áramlatokkal szembeni alaptalan, abszurd vádaskodásait elutasítjuk, kétségtelen, 

hogy tevékenységének és írásainak – melyek sok tekintetben hozzájárultak a tőkés 
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Moreover, the exhaustion of the world of capital (which is reflected not only in its 

internal limits but also in climate change or the acceleration of imperialist war) is 

reflected in a growth of class struggle and a cycle of revolts and rebellions that 

began in 2005-2006 (French Banlieus, Oaxaca), 2008 with the hunger riots in half 

the world, 2011 from Egypt to Spain or the United States, up to the movements of 

today (preceded by Chile, Hong Kong or the Yellow Vests). Obviously these are 

movements with a lot of democratic and citizens' limits in many cases. But we 

observe a tendency towards a subterranean maturation of consciousness at the 

international level, as well as a process of social polarisation that necessarily borns 

from a world that is exhausted, that has run out of steam. 

6. The clock of a taxi-cab of capital is ticking and it would be very much 

necessary for the mass that actually produces this kind of separation, by 

not functioning as a class, to organise itself into a class. What do you see 

as the solution to this? 

In relation to the last thing we have said, it seems to us that the possibility of these 

struggles converging with the historical programme of the proletariat is very 

important: communism as the overcoming of value, commodity, money, the state. 

Obviously in the short term this is impossible. We think of the process of the 

constitution of the proletariat as a class, as a party, as a process. It is not something 

photographic, which we can lock up in the immediate. In the short term, what seems 

essential to us is that from all these struggles minorities can gradually emerge and 

connect with this historic programme. For this, communication, coordination, 

discussion of all these minorities (not only those that 

arise in the immediate struggle but also those that come from other past experiences 

of our class) is also central. 

7. How can man wield influence on the social environment? 

We believe that as revolutionary minorities in a time of relative social peace we 

cannot have any special influence on the proletariat. However, this develops in two 

respects. On the one hand, it is vital to understand the proletariat as a world  
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classes. An antagonism that will tend to express itself more and more in the coming 

period because capitalism is reaching its internal limits. Put in a simplified way, 

capitalist competition forces the replacement of human labour by dead labour, 

constant capital. However, only from living labour can capital derive surplus value, 

so the very movement of capital is crumbling under its feet 

4. What causes the internal divisions within the movement? How can this 

be overcome? 

Without repeating ourselves too much, we believe that clarity about the counter-

revolution is central. In this sense we see two fundamental tasks: the first is the 

programmatic and theoretical work to restore the historical thread of our class and 

the second is internationalist collaboration and that the work of theoretical 

clarification be as collective and international as possible. 

5. What problems do you see with the lack of class consciousness that the 

transformation of the world of wage labour (especially in the centre) has 

created? 

As we said in question 3, we believe that the social situation is changing. Due to the 

erosion of the Stalinist counter-revolution that started in the 60s and 70s. The 

transformation of the world of wage labour, the expulsion of the concentration of 

living labour from the big factories actually draws the exhaustion of the world of 

capitalism. The expulsion of living labour through technological automation means 

that capitalism appropriates less and less surplus value, the accumulation of real 

capital tends to be blocked. The history of capitalism has always been catastrophic 

but it will be increasingly so in the coming period. Its crisis is structural, agonising, 

it is reaching its internal limits. As Marx said in Grundrisse, exchange value, 

capitalism's own measure of wealth, is becoming a miserable substance. Only 

communism, a society of directly social production 

and distribution of human wealth can today authentically reflect the general 

intellect, the general intellect of associated human labor. 
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termelési móddal szembeni kommunista kritika kontinuitásának fenntartásához – 

lelke „a kommunizmus szenvedélye”. Ebben az értelemben valóban egy sorban áll 

Marx-szal és a többi kommunista forradalmárral. 

(http://barricade.epizy.com/rolunk/rolunk-en.html) 

Annyit írtunk, fordítottunk már erről  a kommunizmus és a bolsevizmus  radikális 

különbségéről és arról, hogy  a sztálinizmus a bolsevizmus édesgyermeke, hogy 

már lekoptak a betűk a klaviatúráinkról.1 

A Barbária csoport  ugyanabba a kategóriába sorolható, akik a   sztálinizmust  

tartják,  nevezik  ellenforradalomnak (ámbár  korántsem kritikátlanul, sőt inkább 

illúziókkal terhesen, a lenini bolsevizmus irányába is jelzik kritikájukat, de  nem 

szakadnak el attól   teljesen). 

„Különböztesd meg a forradalmat az ellenforradalomtól.” - manifesztálja a Barbária 

-  hát tegyétek  radikálisan  ! 

Az 5. pontban elhangzottakra reflektálva  betetőzésként -  vörös  napsávú  Marx 

felütéssel zárnák mondandókat: 

„ A  tőkemonopólium  bilincsévé válik, annak a   termelési módnak, amely vele és 

alatta  virágzott fel.a termelési eszközök centralizációja és a munka 

társadalmasítása,  olyan pontot ér el,amely már nem fér meg a tőkés burkában. A 

burkott szétrepesztik. Üt a tőkés magántulajdon végórája. A kisajátitokat 

kisajátítják.” 

Vörös üdvözlettel, 

De Te  Fabula Narratur Kommunista Kiadó 

Budapest-Bécs 2022 

A Gondolkolkodó Autonóm antikvárium terjeszti a csoport 

kiadványait 
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Jegyzetek : 

1. ,Rengetek ,,fordítást, szöveget, elemzést  kiadtunk, írtunk e tárgykörben, lásd a 

Barikád kollektíva honlapját(http://barricade.epizy.com/)  Pannekoek, Gorter, Jean 

Barrot  éstb. szövegeit, azok bevezetőit, illetve   itt is  megidézzük  K, Korsch 

szövegét: 

„A marxista ideológia saját változatát Trockij és Sztálin egyaránt Lenin tekintélyére 

alapozza. Valóban, még az ortodox marxisták legortodoxabbjai is, akik 1917 

októbere előtt elkeseredett harcot vívtak mind a Nyikolaj-on-féle 

narodnyikizmussal, mind Parvus és Trockij “permanens forradalomról” szóló 

elméletével, és akik ugyanígy a legkövetkezetesebben ellenezték Október után az 

akkor uralkodó, az 1918-1920 úgynevezett hadikommunizmusának szerény 

eredményeit felmagasztaló tendenciát, feladták az élethosszig tartó küzdelmet a 

kritikai-forradalmi realizmusért, a döntő pillanatban támogatván egy házi készítésű 

orosz szocializmus neo-népies fogalmát a ténylegesen fennálló viszonyokkal 

szemben. Néhány héten belül azok, akik ellenezték az első évek szocialista 

idealizálását, és akik a NEP 1921-es első bejelentésekor még mindig nagyon 

higgadtan jelentették ki, hogy “a munkások és parasztok államának új 

gazdaságpolitikája” egy szükséges visszalépés a hadikommunizmus további 

próbálkozásaitól, észrevették az állami kapitalizmus szocialista jellegét, és 

felfedeztek egy kooperatív árnyalatú, ám még alapvetően burzsoá gazdaságot. A 

forradalmi fejlődés eme történelmi fordulópontján, amikor az orosz forradalom 

addig eldöntetlen gyakorlati tendenciái “komolyan és hosszú időre” a nem-

szocialista gazdaság helyreállítása felé fordultak, nem a Lenin-epigon Sztálin, 

hanem az ortodox marxista Lenin volt az, aki mindeközben a szerinte a gyakorlati 

célok döntő korlátozását jelentő nélkülözhetetlen ideológiai kiegészítéssel járult 

hozzá. Az ortodox marxista Lenin volt az, aki minden korábbi nyilatkozatával 

szemben először létrehozta a szovjet állam eleve szocialista jellegéről szóló új 

marxista mítoszt, és ezzel lényegében kezességet vállalt a szocialista társadalom 

teljes megvalósításának lehetőségéért az elszigetelt Szovjet-Oroszországban.” 

(http://gondolkodo.mypressonline.com/elemek/fabula/archivum_komm_holnap.ht

ml) 
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2. Why is it important for you to maintain the traditions of the movement? 

By the traditions of the movement we understand the lessons that the revolutionary 

minorities have drawn from the revolutionary experiences of the proletariat. Due to 

the stalinist counterrevolution, which we cannot yet consider overcome, we are in 

the position of re-establishing rather than maintaining revolutionary positions.  

As the Bilan comrades said during the 1930s „not to betray”, which for us is of great 

importance because it means to maintain uncompromising revolutionary positions 

that allow us not to fall into opportunism and to be ready for when there is a class 

movement to participate in. 

3. What do you see as the problem of the separation of movement and class 

in? 

As mentioned in the previous question, we give crucial importance to the Stalinist 

counterrevolution and all its offshoots. It is because of the counter-revolution that 

there is a radical cut in the revolutionary programme and theory from the late 1920's 

onwards with the exception of the Spanish proletariat during the 1930's. The 

counter-revolution implies a generalised inversion of terms: communism means 

soviet capitalism, Chinese soviet imperialist interests will be called 

internationalism, etcetera. What we mean by this is that, for us, the main separation 

between the class and the movement is that of the class with its historical 

programme and its own revolutionary experience. The counter-revolution was not 

only political but also theoretical. 

Moreover, as Marx had developed in his critique of political economy, capitalism, 

unlike earlier modes of production, is a social relation that tends to reproduce itself 

automatically. Naturalising its system of exploitation as if it were inherent to things, 

what Marx called commodity fetishism. A fetishism that is proper to the whole of 

its social forms: we can  thus speak of a fetishism of capital, of democracy, of 

technology. The fetishism of the commodity does not, however, eliminate the social 

antagonism between  
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When the weavers of Lyon rose up in arms in 1831, the bourgeoisie remembered 

class. It remembered the invasions of those primitive peoples who assaulted the 

roman Empire, who they called barbarians, because their language sounded like 

noise. The weavers didn’t speak a language that the bourgeoisie could understand 

either. In the millenarian struggle between civilization and barbarism, the revolution 

is expressed in a language that is not the language of the masters, a language which 

the Empire of civilization cannot grasp. Each time throughout history that the 

exploited classes have risen up, they have carried along the same barbarism, the 

same human community against the exploitation. Barbaria is a place that resides in 

memory. It is there where the millenarian history of our class is kept, from the 

primitive communities to the worldwide human community. Barbaria is a place 

which unfolds in the struggle, it’s all that is incomprehensible, irrecuperable for 

capital. Barbaria is there, where the language of the masters doesn’t reach. 

1. What is the antecedent of the group, what kind of heritage of the 

movement do you come from? 

 

We radicalised during the indignados movement and we took part in the differents 

struggles that rose after 2011 until the appearance of Podemos. Our critique to 

Podemos will lead us to form Grupo germinal that will be the direct precedent of 

Barbaria which some of us where part of it. Germinal had influences from Dauve 

and communisation and the main thing we did as a group was to publish a 

magazine1. Germinal dissolved in 2017as a result of a discussion within the group 

about how is the better way to build a proletarian estructure and our role in the class 

struggle. From Germinal Barbaria was born and the importance of the organization 

and the revolutionary positions became one of its foundations. As Barbaria, we 

position ourselves within the current of the communist left, with great influence 

from the Italian left. We could say that from the Germinal experience there is a 

search for radicalism and clarification of revolutionary positions. Something that 

for us, as Barbaria, is essential and to which we dedicate an important part of our 

activity, both within the group with discussions about programmatic questions or 

revolutionary experiences of our class, as well as outside through meetings and 

publications. 
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Amikor a lyoni takácsok 1831-ben fegyverrel fellázadtak, a burzsoázia emlékezett 

eme osztályra. Eszébe jutottak azoknak a primitív népeknek az inváziói, akik 

megtámadták a Római Birodalmat és akiket barbároknak neveztek, mert a nyelvük 

zajosan hangzott. A szövők sem beszéltek olyan nyelvet, amelyet a polgárság 

megértett volna. A civilizáció és a barbárság közötti évezredes küzdelemben a 

forradalom azon a nyelven fejezi ki magát, amely nem az urak nyelve, amelyet a 

civilizáció birodalma nem tud megérteni. A történelem során minden alkalommal, 

amikor a kizsákmányolt osztályok felemelkedtek, ugyanazt a barbárságot, ugyanazt 

az emberi közösséget vitték magukkal a kizsákmányolás ellen. Barbária egy olyan 

hely, amely az emlékezetben lakozik. Itt őrzik osztályunk évezredes történetét, a 

primitív közösségektől a világméretű emberi közösségig. Barbária az a hely, amely 

a harcban bontakozik ki és mindaz, ami a tőke számára felfoghatatlan, ami nem 

sajátítható ki többé. Barbária ott van, ahová az urak nyelve nem ér el. 

1. Mik a csoport előzményei, milyen mozgalmi örökségből jöttök?  

 

Az indignados mozgalom idején radikalizálódtunk, majd részt vettünk a különféle 

2011 után kezdődött küzdelmekben, egészen a Podemos megjelenéséig. A Podemos 

kritikája elvezetett minket a Grupo germinal megalakításához, amely a Barbaria 

közvetlen elődje volt és néhányan közülünk annak is tagjai voltunk. A Germinal-ra 

nagy hatást gyakorolt  Dauve és a kommunizáció, legfontosabb tevékenységünk 

pedig egy folyóirat kiadása volt. („Germinal contra la democracia” - „Germinal  a 

demokrácia ellen” - https://barbaria.net/2018/04/25/germinal-contra-la-

democracia/)   A Germinal 2017-ben belső viták miatt feloszlott, ezek főként a 

proletár szerveződés legmegfelelőbb felépítési módjáról, valamint az 

osztályharcban betöltött szerepünkről szóltak. A Germinalból született meg a 

Barbaria, melynek elméleti alapjait a szervezet fontossága illetve a forradalmi 

pozíció hangsúlyozása képezik. Csoportunk baloldali kommunista, erős olasz 

baloldali behatással. Mondhatjuk, hogy a Germinalból szerzett tapasztalatból fakad 

a radikalizmus keresése és a forradalmi álláspontok tisztázására való törekvésünk. 

Ezek a kérdések számunkra alapvető fontosságúak, és tevékenységünk nagy részét 

teszik ki, egyrészt csoporton belül elméleti kérdések és osztályunk forradalmi 

tapasztalatainak  megvitatásával, másrészt a csoporton kívül találkozókon és 

kiadványokon keresztül. 
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2. Számotokra miért fontos a mozgalmi hagyományok fenntartása? 

 

Mozgalmi hagyományok alatt mi azon tanulságok összességét értjük, amelyeket a 

forradalmi csoportok a proletariátus forradalmi tapasztalataiból nyertek. A 

sztálinista ellenforradalom miatt, amelyet még nem tekinthetünk leküzdöttnek, 

abban a helyzetben vagyunk, hogy jelenleg inkább a forradalmi pozíció 

helyreállítása a cél, nemigen beszélhetünk a fenntartásról. Ahogy a Bilan elvtársai 

fogalmaztak 1930-ban: „ne légy áruló”, ami számunkra nagyon fontos, mert azt 

jelenti, hogy fenntartjuk kompromisszummentes forradalmi pozíciónkat, amely 

lehetővé teszi számunkra, hogy ne essünk a opportunizmus csapdájába, és készen 

álljunk arra, hogy egy eljövendő osztálymozgalomban részt vegyünk.  

3. Miben látjátok a mozgalom és az osztály elkülönültségének 

problémáját? 

 

Amint az előző kérdésben is említettük, döntő jelentőséget tulajdonítunk a sztálini 

ellenforradalomnak annak minden mellékágával együtt. Az ellenforradalom miatt a 

1920-as évek végétől kezdődően éles törés következett be a forradalmi elméletben 

és programban egyaránt, kivételként ez alól az 1930-as spanyol 

proletármozgalmakat. Az ellenforradalom magával hozta a fogalmak jelentésének 

kifordítását is: a kommunizmus szovjet kapitalizmussá avanzsál, a kínai szovjet 

imperialista érdekeket internacionalizmusnak nevezik, és így tovább. Ezt úgy 

értjük, hogy számunkra az osztály és a mozgalom közötti fő elválasztó vonal 

megegyezik az osztály elválasztása  annak történelmi programjától, illetve saját 

forradalmi tapasztalatától. Az ellenforradalom nem csak politikai, hanem elméleti 

is. 

Ráadásul, ahogyan Marx a politikai gazdaságtan kritikájában kifejtette, a 

kapitalizmus a korábbi termelési módoktól eltérően olyan társadalmi viszony, 

amely hajlamos automatikusan újratermelni önmagát. A kizsákmányolás eme 

rendszerének természetessé tétele, mintha az életünk velejárója lenne: ez az, amit  
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„Both Trotsky and Stalin base their versions of the Marxist ideology on the 

authority of Lenin. Indeed, even the most orthodox of the orthodox Marxists who 

had fought a bitter struggle both against the Narodnikism of Nikolai-on and against 

the Parvus-Trotskyist theory of the "permanent revolution" before October, 1917, 

and who, in the same way, had most consistently opposed after October the then 

prevailing tendency to glorify the meager achievements of the later so-called war-

communism of 1918-20, concluded that life-long fight for critico-revolutionary 

realism by upholding at a decisive moment the neo-populist concept of a home-

made Russian socialism against the actually prevailing conditions. Within a few 

weeks those who had opposed the socialistic idealization of the first years and who 

at the first announcement of the NEP of 1921 had still quite soberly declared this 

"new economic policy of a worker's and peasant's state" to be a necessary step 

backward from the further-going attempts of war-communism, discovered the 

socialistic nature of state capitalism and a cooperatively tinged yet essentially 

bourgeois economy, Thus, it was not the Leninist epigone Stalin but the orthodox 

Marxist Lenin who, at that historical turning-point of the revolutionary development 

when the hitherto undecided practical tendencies of the Russian Revolution were 

"seriously and for a long time" directed to the restoration of a non-socialistic 

economy, at the same time added what he then deemed to be an indispensable 

ideological supplement to that final restriction of its practical aims. It was the 

orthodox Marxist Lenin who in opposition to all his earlier declarations first set up 

the new Marxist myth of the inherently socialist character of the Soviet state and of 

the thereby basically guaranteed possibility of a complete realization of socialist 

society in an isolated Soviet Russia.” 

(http://gondolkodo.mypressonline.com/elemek/fabula/archivum_komm_holnap.ht

ml) 

With communist greetings: 

De Te Fabula Narratur Communist Publiser 

 Budapest-Vienna 2022  

The Gondolkodó Autonom bookshop distributes the group’s publications 
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We have written and translated so much about the radical difference between 

communism and Bolshevism and about Stalinism, the offspring of Bolshevism, that 

the letters have already worn off our keyboards.1 

The Barbaria group can be put in the same category as those who consider 

Stalinism, counter-revolutionary (though not uncritically, and rather illusionarily, 

they also indicate their criticism of Lenin's Bolshevism, but do not break away from 

it completely). 

’Distinguish revolution from counter-revolution.’ manifests the Barbaria - so do it 

radically!  

4 

 

Reflecting on point 5 - as an insertion - I would end it with a quote from Marx: 

„The monopoly of capital becomes a fetter upon the mode of production, which has 

sprung up and flourished along with, and under it. Centralisation of the means of 

production and socialisation of labour at last reach a point where they become 

incompatible with there capitalist integument. This integument is burst asunder. The 

knell of capitalist private property sounds. The expropriators are expropriated.” 

 

Notes : 

 

(1) We have published and written a lot of translations, texts and analyses on this 

subject, you can visit the website of the Barricade collective 

(http://barricade.epizy.com/) for texts from Pannekoek, Gorter, Jean Barrot etc. and 

the prologues for this texts, and we also quote here the text of K. Korsch: 
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Marx árufetisizmusnak nevezett. A fetisizmus a társadalom minden szegletében 

jelen van: beszélhetünk tehát a tőke, a demokrácia, a technológia fetisizmusáról. Az 

áru fetisizmusa azonban nem szünteti meg az osztályok közötti társadalmi 

ellentétet. Ez az ellentét az elkövetkező időszakban egyre erősebben mutatkozik 

majd meg, mert a kapitalizmus eléri belső korlátait. Leegyszerűsítve, a kapitalista 

verseny az emberi munkát holt munkával, állandó tőkével kénytelen felváltani. A 

tőke azonban csak élő munkából képes többletértéket előállítani, így a tőke 

áramlása saját maga alatt omlik össze. 

4. Mi okozza a mozgalom belső megosztottságát? Hogyan lehetne ezt 

meghaladni? 

Anélkül, hogy túl sokat ismételgetnénk magunkat, úgy véljük, hogy az 

ellenforradalom problematikájának tisztázása központi jelentőséggel bír. Ebben az 

értelemben két fontos feladatunk van: az első a (kommunista) program alapú 

tevékenység és ez alapján történő elméleti munka osztályunk történelmi fonalának 

helyreállítására, a második pedig az internacionalista együttműködés, arra 

törekedve, hogy az elméleti tisztázó munka annyira kollektív és nemzetközi legyen, 

amennyire csak lehetséges. 

5. Milyen problémákat láttok azzal osztálytudatlansággal amelyet a 

bérmunka világának átalakulása (főleg a centrumban) szült?  

 

Ahogy a 3. kérdésnél is említettük, mi úgy látjuk, hogy a társadalmi helyzet 

változik, mivel a 60-as 70-es években megkezdődött sztálinista ellenforradalom 

eróziója. A bérmunka világának átalakulása, az élő munka koncentrációjának 

kiszorulása a gyárakból valójában a kapitalizmus világának kimerülését vonja maga 

után. Az élőmunka kiszorítása a technológiai automatizálás révén azt eredményezi, 

hogy a kapitalizmus egyre kevesebb értéktöbbletet tud csak kisajátítani, a reáltőke 

felhalmozódása egyre inkább csökken. A kapitalizmus története mindig is 

katasztrofális volt, az elkövetkező időszakban pedig csak egyre rosszabb lesz. 

Válsága strukturális, gyötrelmes, belső korlátaihoz érkezik. Ahogy Marx a Politikai 

gazdaságtan bírálatának alapvonalai (Grundrisse) című művében írja: a csereérték, 

ami kapitalizmusban a  vagyon mérőeszköze, teljességgel kiüresedik. Csak a 

kommunizmus, a közvetlen társadalmi és emberi  
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szükségletekhez igazodó termelés és elosztás társadalma képes ma hitelesen 

reflektálni az általános intellektust, az emberi munkaerő közös tudását. 

Ráadásul a tőke világának kimerülése (amely nem csak saját belső korlátainak 

felszínre kerülése által, hanem az éghajlatváltozásban vagy az imperialista háborúk 

egyre gyakoribbá válásában is megmutatkozik) az osztályharc erősödésében és a 

lázadások és felkelések növekvő ciklikusságában is tükröződik, amely 2005-2006-

ban kezdődött (francia kerületek, Oaxaca), 2008-ban a fél világon 

éhséglázadásokkal folytatódott, és meg sem állt 2011-ben Egyiptomtól 

Spanyolországig vagy az Egyesült Államokig, egészen a mai mozgalmakig 

(amelyeket Chile, Hongkong vagy a sárgamellényesek előztek meg). Nyilvánvaló, 

hogy a különböző mozgalmak sok estben polgári és demokratikus keretek közé 

szorultak. Mégis megfigyelhetünk egy tendenciát; egyfajta felszín alatti érést a 

növekvő tudatosság felé nemzetközi szinten, valamint a társadalmi polarizáció 

folyamatát, amely szükségszerű következménye jelenlegi világunk kimerülésének. 

 

6. Ketyeg a tőke taxiórája és nagyon kéne osztállyá szerveződnie annak 

a tömegnek, amely voltaképpen termeli az ilyen méretű elkülönülést, 

azzal, hogy nem osztályként funkcionál? Miben látjátok erre a 

megoldást?  

 

A fennemlített körülmények tekintetében úgy tartjuk, hogy a harcok összhangba 

hozása a  proletariátus történelmi hagyományaival rendkívül fontos; a 

kommunizmus mint cél elérése,  az érték, az áru, a pénz, az állam legyőzése 

szempontjából.  Nyilvánvaló, hogy ez rövid távon lehetetlen. Mi itt a proletariátus 

osztállyá, párttá szerveződésére gondolunk. Ez nem valami fényképszerű dolog, 

amit egyetlen mozzanatában meg lehetne ragadni. Rövid távon az tűnik számunkra 

lényegesnek, hogy a jelenben zajló küzdelmekből fokozatosan olyan csoportok 

emelkedjenek ki amelyek kapcsolódni tudnak  a történelmi programhoz. Ehhez a 

csoportok közötti kommunikáció, koordináció (nem csak azok között, amelyek a 

közvetlen harcokban részt vesznek, hanem azok között is, amelyek osztályunk más 

múltbeli tapasztalatait, ismereteit hordozzák magukban) is központi jelentőségű. 
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The exception, however (and this is not an aside, but an act of image destruction), 

is their attitude towards Bolshevism, which will be discussed in the next section. 

 

3 

Until the above-mentioned continuation that we are hoping for occurs, we also have 

to mention about one or two negative aspects. All this concerns mainly the identity 

of the Barbarian group, i.e. their left-wing communism, which makes no sense in 

our opinion, as communism has no left-wing (it cannot have one, because the 

COMMUNIST MOVEMENT is not left-wing, even if this very misleading term is 

used and very damagingly so spread in communist circles too). What really exists 

is the left of Bolshevism (Bordiga Bordigism, Damen, Munis etc. etc…) who retain 

the Bolshevik Party as the organising centre of the proletarian revolution and reject 

the organic development of Stalinism from it. They draw a sharp line between the 

foundations of Bolshevism and Stalinism, attributing to Stalinism the counter-

revolution most of all, and in this sense ’original Bolshevism’ remains an identity 

to be critically treated - but retaining, not transcending, its foundations, while they 

are against the Stalinism that emerged from the Bolshevism. 

Left Bolshevism, on the other hand, has overthrown the communist movement 

itself, and has fertilised it in a radically progressive sense. That is why they must 

not be thrown off of the communist boat. That is why we once wrote the following, 

applying it to Bordiga himself and to the actual radicals of the movement.: 

Albeit we reject Bordiga's Leninism and his absurd, baseless accusations made 

against the consistently anti-Bolshevik communist tendencies, there is no doubt that 

the spirit of his activity and his writings (which helped in maintaining the continuity 

of the communist critique concerning the capitalist mode of production at many 

points) is the „passion of communism”. In this sense, he actually goes together with 

Marx and the other communist revolutionaries. 

(http://barricade.epizy.com/rolunk/rolunk-en.html) 
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nothing more (especially not a mystification, manipulation, diversion, a series of 

dead messages for the future)than a presentation of a radical current in Spain and 

our dialogue with them, which we hope to continue in the future in its own critical 

process of clarification. 

2 

When Barbaria, infused with communist lyricism manifests, ’Where did we come 

from? Who are we? Where are we going?’ -in their own Gauguinian essentialist 

self-definition: ’Each time throughout history that the exploited classes have risen 

up, they have carried along the same barbarism, the same human community 

against the exploitation. Barbaria is a place that resides in memory.’ In their 

essence, they speak of the visible and invisible thread of history, of the 

unquenchable, indestructible liveliness and presence of the communist struggle, 

which parallels what J. Camette describes as: ’Revolution does not emerge from 

one or another part of our being - from body, space or time. Our revolution as a 

project to reestablish community was necessary from the moment when ancient 

communities were destroyed. ’ 

We would like to highlight the incredibly important radicalism in the 

revolutionary attitude of Barbaria’s irreconcilability with reality. The spice of life! 

This is the baseline for today, for yesterday, for tomorrow. Operating not on 

principle but on tactics is not Machiavellianism, self-surrender, role-playing, 

submission, concession, gesture, abuse of revolutionary dialectics! (’The role, as a 

form of alienated activity, like a vampire, nourishes on real life; the goal, by 

contrast, is not a detour but the revolutionary realization of communism as a total 

world of free creativity.’) Nothing else brings us closer to communism, only the 

adherence to the practice of a solid communist program. There is nothing to 

improve, nothing to humanize in the morgue of capital. This would prolong the 

agony of a system that kills, destroys, murders, domesticates us, our class, on a 

daily basis. It is for this reason, and for no other, that a radical understanding of 

capitalist society is central to the communist militancy of non-conciliation with 

reality. 

In principle, we agree with what Barbaria says here about compromise and 

oppurtunism.  
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1. Hogyan lehet a társadalmi környezetre befolyást gyakorolni?  

 

Úgy véljük, hogy forradalmi kisebbségként viszonylagos társadalmi béke idején 

nem tudunk különösebb befolyást gyakorolni a proletariátusra. Ez az állapot két 

tényező miatt alakul ki. Egyrészt létfontosságú, hogy a proletariátust mint 

világosztályt lássuk, és hogy harcát mindenütt a világon magunkévá tegyük. Ez azt 

jelenti, hogy számunkra a proletariátus küzdelme Kazahsztánban vagy Sri Lankán 

éppolyan fontos, mint az, amelyik a világ másik felén Spanyolországban zajlik. Az 

internacionalizmus központi jelentőségű, a forradalmi kisebbségek 

összekapcsolódása pedig döntő fontosságú. Soha nem veszíthetjük szem elől a 

forradalom világméretű perspektíváját.  

Másrészt láthatjuk, hogy a kapitalizmus válsága napról-napra egyre súlyosbodik és 

ezáltal egyre nagyobb társadalmi polarizációt eredményez. Nem egyéni 

törekvésekkel vagy intelligens taktikákkal kell utat találni a proletariátus 

mozgósításához. Persze azt nem mondjuk, hogy tevékenységünknek nincs hatása. 

Valójában a mi szerepünk nagyon is fontos lesz azon mozgalmakban, melyek a tőke 

válságának következményeként jönnek létre, ezeknek viszont spontán módon, a 

kapitalizmus ellentmondásainak következményeként kell létrejönniük, nem pedig 

kiemelkedő emberek hatására. A mi szerepünk ezekben a mozgalmakban az lesz, 

hogy belülről cselekedjünk, megvédve a forradalmi pozíciókat és támogatva a 

feléjük való orientálódást.  

2. Miből áll a csoportotok tevékenysége, hova teszitek  a hangsúlyt?  

 

Tevékenységünk egyszerre befelé és kifelé irányul. Ami a szervezést illeti, kétféle 

gyűlést tartunk: vannak tematikus gyűlések, ahol minden elvtárs bemutathat egy őt 

érdeklő témát;  és vannak olyanok, amelyeket programgyűléseknek nevezünk, 

amelyeken egy-egy elméleti téma alapján tartunk vitát, amelyet egy elvtársunk 

előzetesen előkészít. Emellett nyilvános előadásokat is tartunk, főként Madridban, 

de Barcelonában és Alicantéban is, hogy megismertessük álláspontjainkat, új 

elvtársakkal találkozzunk  és vitatkozzunk. Tevékenységi körünkbe tartozik 

továbbá teoretikus cikkek kiadása és különböző röpiratok készítése, amelyeket 

tüntetéseken terjesztünk 
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1. Milyen módon tudnánk elősegíteni a nemzetközi együttműködést?  

 

Úgy véljük, hogy amit most teszünk, az jó módja annak, hogy elmélyítsük a 

kapcsolatokat a kisebb forradalmi csoportok között: információcsere és 

helyzetelemzés, valamint vita és elméleti tisztázás. Nagy jelentőséget tulajdonítunk 

a szövegeink lefordításának is, ami megkönnyíti a vitákat nemzetközi csoportokkal. 

 

2. Milyen  terveitek  vannak a  jövőre nézve? 

 

Mint már mondtuk, csoportként rendkívül fontos feladatunknak tekintjük a 

forradalmi álláspontunk hangsúlyozását, hogy részt vegyünk a gyakorlati és 

elméleti síkon vívott harcban vagy támogassuk azokat, és hogy részesei legyünk a 

proletár csoportok nemzetközi szerveződésének, mint ahogy azt osztályunk 

megköveteli tőlünk. 
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Introduction 

1 

To maintain, to develop the live, vivid proletarian movement, to destroy the past, 

the present, the obsolote... to shatter the antihistoricism of the postmodern (The 

galaxy of capital itself! The Untermensch! ), which is a very effective weapon of 

the counter-revolutionary capitalist ideology and praxis.  ’For only an historical 

being can have an experience of history and can talk about it.’ (Castoriadis) Our 

melancholy days stagger in moments of forgetfulness and oblivion, this lewd 

abode is the realm of the whores of capital, where their beautiful dream is 

realized.  This dream promises nothing but the existence-vegetation what it’s own 

empire shits out. Labor is an executive machine. The nymphs are poster images. 

History is archaeology.  A bone monument. 

The class struggle is a Walt Disney animation on the screen of dead cinema. 

But the bourgeoisie is afraid of us... (although it knows that we are wrestling in 

the mud in the lethargic knowledge of our own defeat, in the hell of our own 

despoilment.) The attitude dictated by fear has become the strongest bulwark of 

the exploiters, the bourgeois, the rich, against the social revolution that threatens 

to eliminate them.  They are doing everything they can to make the revolution 

impossible. They experiment on us, like lab rats, because they want to see to what 

extent our resignation and degradation will make us support their system and do 

their bidding. History has come to crossroads, here is the chance of a breakout 

point, here is the celebration of death over the old order: the bourgeois are tired of 

their yachts, their planes, their „trophy” fetishism, they are tired of their own 

boredom. The body grew sad and lonely. . The dispossessed have only one  

chance for life. Together they must escape their financial struggles, because they 

have no other hope than to arrive to the open air of free pleasures! And they must 

know that it is only their will to live that gives birth to class organisation, 

solidarity, festive meetings and the unfolding of radical theoretical seeds, all of 

which implies the destruction of the profit-producing society. They know, because 

they have to know (their history screams it to their face), that the rediscovery of 

class solidarity will dismantle the cages set by the predator. This publication is  
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